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 ملخص: 

 الـتي   خمـارر  علـ   نطـو  ت، ايكولـوج   ُبعد ذات تهديدات إىل إفريقيا قارة تتعرض

 مييـــ ا  أصـــب ا اللـــ ا  فـــافاجلو كالتصـــ ر اخلطـــ ة الطبيعيـــة الظـــوا رو املنـــا  

 الـدول  إقلـي   دا ـل  إمـا  تهـاجر  القـارة  شـعوب  أضـ    السـلبية  اآلثار هل ه نتيجةو، القارة

 بــاألىرى أو لل يــاة أفضــل ظــروف عــ  حبثــا الجــ و نــا   مــابن،  ارجهــا أو املتضــررة

 يف الشـعوب   ـ ه  إمكانيـة  مـدى  يف للب ـ   دفعنـا  الوضـ     ا إ  وجود ا. عل  لل فاظ

 الالجـين  غـرار  علـ   كالجـين  بهـ   االعـااف  أو أ ـرى  دول لـدى  اللجـو   عل  احلصول

 تعريــف عـ   بالب ـ   قمنـا  لـ ا  .5915 لســنة جنيـف  إتفاقيـة  تنـاولته   الـ ي   املضـطهدي  

 ألســباب  لالجــ   القانونيــة  احلمايــة  تكفــل  الــي القانونيــة  الســبل  وعــ   البييــ   للجــو 

 . وجدت إ  إفريقيا قارة يف ايكولوجية

 .اللجو ، الن و ، اجلفاف، التص ر :املفتاىية تالكلما

Abstract:  
The African continent exposed to an ecological threats, involve the 

risk of climate change and natural phenomena such as desertification 

and drought, which have become characteristic of the continent, as a 

result of the negative effects, African people were pushed to migrate, 

either within the territory of the affected countries or outside, between 

displaced people and refugees seeking for a better life. This situation 

led us to search on extent possibility of these peoples to obtain refuge 

in other States, similar to the oppressed refugees who were been dealt 

with Geneva Convention of 1951. So we look after a definition to 
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environmental refuge and on the legal Mechanisms to ensure the legal 

protection of refugees Motivated by ecological reasons if any. 
Key words: desertification, drought, displacement, refuge. 

 قدمة: م

ــا مشــاكل تنامــ  ــة إفريقي ــود يف البييي ــوت ة األ ــ ة العق ــا الســيطرة يصــع  ب  عليه

 فيما لسوا ا ىد عل  إفريقيا يف اجملتمعاتو الفرد وجود الصمي  يف تستهدف أصب  و

 أ  اعتبـار  علـ  ، العـي   لقمـة  تـلمن  مسـللة  كـ ا و اليـ اي   أمـنه  و األفراد بص ة تعلق

 كــا  ولــو أساســ  بشــكل ال راعــ  النشــا  علــ  معيشــته  منــ  يف يعتمــدو   ــءال 

 يف البييـة  مشـاكل  أ  إىل اإلشـارة  جتـدر  .املسـتعملة  التقنيـات و ررقه ىي  م  متواضعا

  ــو يواجههــا ايكولــوج  مشــكل أكــر ولعــل، وتتنــو  دتتعــد معضــالتهاو القــارة  ــ ه

 وكـ ا ، املنـا(   )تيـ   احلـرار   االىتبـا   لظـا رت   ربيعية نتيجة يعتر ال  ، التص ر

 اعتبـار  علـ  ، البييـ   النظـا   لتـوا    ضاب  عنصر أ   عتري   ال اليابات إ الة مشكل

ــروة أ  ــة الثـ ــ ا  اليابيـ ــ   ـ ــجن ربيعـ ــ ، لألكسـ ــو  ىيـ ــ ي  تقـ ــا بتخـ ــد ن ثـ  أكيسـ

 ترمـل  مينـ   مـا   ـو و الرمـال   ىـف  وجـه  يف منيعـا  سـدا  كونهـا  إىل باإلضافة، الكربو 

 األمــ   ييــة لرنــام  وفقــاو دراســات تظهــر إذ، عليهــا حيــاف و اخلصــوبة ذات األراضــ 

  ــ و %99 بنســبة كامــل اقــتال  إىل تعرضــ  إفريقيــا غــرب غابــات أ  للبييــة املت ــدة

 بيانـات  الفـاو  منظمـة  أصـدرت  كمـا ، ألفريقيـا   ريـة اجلو املشـاكل  أىد تعتر مشكلة

ــا تقــول ــات مــ  فقــ  %22.. نســبة أ  فيه ــة الياب ــا يف الررب ــي  ــ  إفريقي ــ  ال  ما ال

 ذو إنســانيا تراثــا تشــكل الــي القدميــة اليابــات عــ  أمــا، الطبيعيــة بييتهــا علــ  حتـاف  

 %25 انسـبته م فقـدت  نيج يـا  أ  سـنجد  متعـددة  إيكولوجيـة و اقتصـادية و ثقافية أبعاد

 األراضـ   تعريـة  كعمليـة  أ ـرى  مسـببات  ذلـ   إىل ضـف ، فقـ   سنة 51 ىوال  يف منها

 تفقــد ثــ  آ ــر مكــا  إىل تنتقــل الــي الابــة مــ  كــب ة أجــ ا  احنســار إىل تــءد  الــي

 غ  ا.و لألراض  الفالىية الوجهة حتويل وك ا،  صوبتها

 بشـكل  تءديـا   اإلفريقيـة  ارةالقـ  تواجههـا  الـي  اليابـات  إ الـة و التص ر مشكلي إ 

 انتـا   اخنفـاض  إىل ىتمـا  يقـود  مـا   ـو و، باليـة  بصورة الابة تد ور مشكلة إىل أساس 

 منهـا  تعـان   الي اإلرعا  ىاجة إشبا  أ مة م   يدي مبا جودةو كًما ال راعية احملاصيل
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 عــ ال را النشــا  أ و الســيما، املت ايــد الســكان  النمــو ارتفــا  ظــل يف أصــال إفريقيــا

 االســتثمار مشــاري  لييـاب  االقتصــاد شــريا   ـو  اإلفريقيــة الشــعوب غالبيـة  تهنــهمت   الـ 

 تلــ  يف اليــ اي  بــاألم  يتعلــق آ ــر مشــكل بالضــرورة و ــو، اخلدماتيــةو الصــناعية

 أ مـة  لتصـب   آثار ـا  متتـد  مـءثرة و واسـعة  أبعـاد  تل ـ   املشـكلة  جيعـل و، الفق ة البلدا 

 مشــكل البييــ  الطــاب  ذات املشــاكل  ــ ه إىل يضــاف .املعــاي  بكــل ىقيقيــة إنســانية

 ميــاه تــوف  عــ  اإلفريقيــة الــدول ىكومــات أغلــ  عجــ  ظــل يف، امليــاه تلــو و اجلفــاف

 تعانيـه    ال املشكل أ  نظرنا يف . (1)احلضرية املنارق لسكا   اصة للشرب صاحلة

ــدر  أمــي االفريقيــة القــارة ، اليــ اي   مــ األو البييــ  )األمــ  متــ  تهديــدات ضــم  ين

 عا . بوجه اإلنسان  األم  أبعاد أ   م  يعترا  الل ي 

، الألمــ  ىالــةو بالتهديــدات امللــ  و اإلفريقيــة القــارة لســكا  املقلــق الوضــ   ــ ا إ 

 مـ   ،(2)الوجـود  يف ىقهـ   ضـما  و ىيـاته   ىفـ   حماولـة  يف التفك  إىل بشعوبها دف ي

 أو، دولـته   يف آ ـر  إقلي  إىل بن وىه  إما او  ، أمنا األكثر املنارق إىل اهلجرة  الل

 يطلـق ، أ رى قارات إىل أو القارة نف  يف سوا  أ رى دول أراض  أو أقالي  إىل اللجو ب

 . ايكولوجية لدواع  باهلجرة الظا رة أو العملية   ه عل 

 فيــه يصــب  أ  ميكــ  الــي اجلديــد وضــ ال  ــو املوضــو   ــ ا لدراســة دفعنــا مــا إ 

ــوار  ــ اإل امل ــد فريق ــاجر أ  بع ــ  يه ــه مكــا  م ــه عــ   ارجــة ألســباب إقامت ــا إرادت  إم

  مـ   منـ   املسـللة   ـ ه  تناولـ   قـد  الدول  القانو  نصوص أل  نظراو، نا   أو كالج 

ــد ــود بعي ــة إرــار يف 5915 ســنة إىل يع ــيو، (3)اللجــو  اتفاقي ــ  ال ــاد  يف كان ــر ب  األم

ــة ــة اتفاقيـ ــا  اصـ ــ  بلوروبـ ــر علـ ــة إثـ ــرب نهايـ ــةالعا احلـ ــة مليـ ــ  الثانيـ ــد ل  ثـ ــ  عـ  مبوجـ

 أليــ و الالجــ  مفهــو  مــ  وســ  والــ   5991 لعــا  بــالالجين اخلــاص الروتوكــول

 بــاللجو  تتعلــق أ ــرى نصــوص وجــود إىل باإلضــافة .5915 التفاقيــة ال مكــان  التقييــد

 املهـاجر  نعتـر  أ  ميكـ   مـدى  أ  إىل يف بالب ـ   سـلقو   لـ ا ، إقليميـة  أو كان  دولية

 بـاحلقو  و القانونيـة  باحلمايـة   ظـ حي أ  ميكنـه  بالتـال  و، الجيـا  بيييـة  لـدوا   اإلفريقـ  

 األ رى.و الفاة بن بها ميرو  قد الي اإلنسانية الظروف يف السيما لالجين املكفولة

 بيييــة لــداواف  اإلفريقــ  املهــاجر مشــول مامــدى: اآلتيــة اإلشــكالية نطــر  ســبق ممــا

  ؟. القانونية احلمايةب
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 فهو .املو األبعاد، ايكولوجية ألسباب اإلنسانية اهلجرة: ألولا املب  

 جعلـه ، ربيعيـة  ظـوا ر  أو بشـرية  أنشطة ع  الناج  العامل  البيي  الوض  تيي ر ظل  يف

، أ ــرى مهم ــة دوليــة قضــايا ضــم   ضــ لي، الــدول  اجملتمــ  ا تمامــات قايمــة صــد ريت

 خلــرا  خمتلفــة رــرو  الــ  ن، اإلر ــاب ومكاف ــة، اإلنســا  ىقــو ، كالدميقراريـة 

 ظـوا ر  مـ   عنـه  نـت   مـا  بسـب   الشـعوب   جـرة و املنـا    التيي ـر  بـن  الاابـ   ىول البيية

 مــ  جيعــل مستعصــيا إنســانيا واقعــا تعكــ  الــي املختلفــة وتــداعياتها، قاســية ربيعيــة

 سـوف  إذ، العـا   يف  طـ   بييـ   واقـ   األمـر  ىقيقة يف و و معه. التكيف جدا الصع 

 بعــ  يشــ  الــدولين. والســل  األمــ  تهديــد إىل البييــ  التــد ور  ــ ا مراريةاســت تــءد 

ــة علمــا  ــ  املســتجدة البيييــة الظــوا ر تــداعيات إىل البيي   ــءال  ويضــيف االســتقرار. عل

 يتعّلـق  ملا وحتديًدا، والصراعات الن اعات عوامل أ   م     البييية القضايا أ  اخلرا 

ــر ــاملوارد األمــ ــة بــ ــي الطبيعيــ ــرف الــ ــا ُتعــ ــل  أيًضــ ــدمات بالســ ــة واخلــ ــا  املتعلقــ  بالنظــ

 البيييــة بــاملتيي رات تتــلث ر الــي العوامــل إىل باإلضــافة، وامليــاه والطاقــة، اإليكولــوج 

  طـً ا  مصـدًرا  تشـّكل  الـي ، املسـتدامة  والتنمية املعيش  واملستوى السكان  كالنمو

 اهلجــرة االســتقرار  ــ ا عــد  عــ  نــت  وقــد، والــدول واإلقليمــ  احمللــ  االســتقرار لعــد 

   ايكولوجية. دواف  األول سببها كا  أفضل عي  ظروف ع  للب  

 .ييية لبا للمشاكل األمنية املقاربة: األول املطل 

 البييـ   التـد ور  مفهـو   يف أوض  بصورة نتايجها تتجل  اليو، البييية املشاكل تعتر

 اإلفريقيــة القــارةو عامــة يةالبشــر مســتقبل علــ   طــورة األكثــر التهديــدات أكــر مــ 

 للبييـة  املت ـدة  األمـ   برنـام   وثيقـة  قدمتـه  مـا   ـالل  مـ   البيي  التد ورب ويقصد ة. اص

 التــدم  بلنــه 5991 ســنة الصـادرة  العامليــة" البيييــة "التوقعــات عنـوا   حتــ  جــا ت الـي و

ــ  ــ   البيي ــه يف يتســب  ال ــات  أو ىدوث ــد عــ  الن ــات ت اي ــا اتالو الســامة املــواد انبعاث  ي

ــببة ــا رة املسـ ــا  لظـ ــرار  االىتبـ ــد و، احلـ ــ  عـ ــدالت تراجـ ــال معـ ــجار استيصـ ، األشـ

  .(4)احليو  التنو  تقلص استمرارو

 البشــرية األنشــطة عامــل عــ  نــات  البييــ  التــد ور أ  يظهــر التعريــف  ــ ا  ــالل مــ 

   ــ الــيو، الدفييــة ليــا ات الالحمــدود االنبعــا  إىل املــءد  بالتصــني  تعلــق مــا الســيما

 اإلنســان  اإلســتن ايف االســتيالل كــ او، احلــرار  االىتبــا  ملعضــلة الرييســ  الســب 



 عمر خملوف/ أ ________ القانونية باحلماية مشوله دىم إشكالية ظل يف إفريقيا يف ايكولوجية ألسباب املهاجر
 

 

 1028 جويلية –عشر  لثجملة الباحث للدراسات األكادميية ـــــــــــــــــــ العدد الثا

ISSN: 2352-975Xـــ http://elbahith.univ-batna.dzـــ EISSN: 2588-2368 

463 

 عــي  ســبل قــوضو البيولـوج   التنــو  علــ  سـي  ال األثــر تــر  مـا   ــوو الطبيعيــة للمـوارد 

 بتعـداد  األصلية الشعوب توجد أي  اإلفريقية القارة يف  اصة، العا  يف السكا  عديد

 باإلضـافة  .لعيشـها  أساسـ   كمصـدر  الطبيعـة  علـ   تمـد تع ال الـ   الـي  تل  و   كب 

، اإلنسـان   الوجـود  تهدد أض   األ رى    الطبيعية العوامل فإ  البشرية األنشطة اىل

 تنـاقص ، (5)التص ر، كاجلفاف البشرية لألنشطة رردية نتيجة إال احلقيقة يف ما  و

 بشـرية  جمتمعـات  قـوي  ت إىل اىتمـ  يـءد   نظرنـا  يف   ا إ  وغ  ا. املياه مصادر ندرةو

 أصـب   لـ ا ، احلاضـر  الوقـ   يف اإلنسـان   لألمـ   تهديـد  أكـر  فهـو  بالتـال  و، بلكملها

 بـاألم   ويقصـد  .فريقيـة اال القـارة  لشـعوب  األمـ   إدامة كيفية يف اجلد  التفك  ل اما

 وعـد   )احلرما  واحلاجة التهمي  ، العنف، )القهر اخلوف م  اإلنسا  أم ، اإلنسان 

 التنمويـة  األولويـات  يف اإلنسا  تدم  ديناميكية  لق حماولة أ ؛ االجتماع   التمكن

 األمـ   جلنـة  تعرفـه  كما وبييته. السياس  النظا  استقرار عل  الاكي  بدل والسياسية

 . (6)اإلنسـا   وىريات ىقو  إىل ترق  بطريقة البقا  أساسيات "محاية أنه عل  اإلنسان 

 الصـ ة  منظـور  عر البيي  بالتد ور املقصود إىل أشارت قدفل العاملية الص ة منظمة أما

 اضـطراب  أو َتيُيـر  كـل  بلنـه ، العامـة  الصـ ة  علـ   االنعكاسـات و العالقة بيا  إرار يف

ــة يف حيــد  ــة البيي ــا أىــد يف أو الطبيعي ــل أو اإلنســا  نشــا  بفعــل ســوا  مكوناته  بفع

 هلـ ا  إدراجنـا   ـالل  مـ   . (7)البشـرية  صـ ة  علـ   سـلبية  آثـار  لـه  تكـو  و الطبيعـة  غض 

 بلغلــ  اإلنسـان   لألمـ   حتــديا فعـال  يشـكل  البييـ   التــد ور أ  نـبن  أ  نريـد  التعريـف 

 بلنـه  يعرف وال  ، الص   األم  أو لألم  الص   البعد ذل  م و، عليها املتفق أبعاده

 وعليـه ، (8)منهـا  الوقايـة و األمراض م  الص ية والرعاية احلماية م  األدن  احلد ضما 

 مجيـ   مـ   الدولـة  مـواري  أو اجملتمـ   أفـراد  مجيـ   محاية حنو يهدف الص   األم  فإ 

 عـ   أو البييـ   التـد ور  عـ   الناجتة األ طار تل  منهاو، تواجهه  الي الص ية األ طار

 تلــ   كــ او، للبييــة  الالعقالنــ  لالســتيالل الســلبية  الظــوا ر عــ   الناجتــة املخلفــات

 مسـاىة  احنسـار  بسب  كالفقر البيي  التد ور ىصيلة تعتر الي االجتماعية املشاكل

 نقـص  عـ   الناجتـة  اجملاعـة و، اجلفـاف و التصـ ر  بعلـة  إنتاجيتهـا  قلـة و ال راعية األراض 

 أو اهلــوا  يصــي  الــ   التلــو  بســب  األوبيــة كــ او، نوعيتهــا ســو  أو األغ يــة كميــة



 عمر خملوف/ أ ________ القانونية باحلماية مشوله مدى إشكالية ظل يف إفريقيا يف ايكولوجية ألسباب املهاجر
 

 

 1028جويلية  –جملة الباحث للدراسات األكادميية ـــــــــــــــــــ العدد الثالث عشر 

ISSN: 2352-975Xـــ http://elbahith.univ-batna.dzـــ EISSN: 2588-2368 

464 

 يف موجـودة  احلـاالت و املشـاكل   ـ ه  وكـل ، (9)امليـاه  رريق ع  املتنقلة األمراض بسب 

 اإلفريقية. البلدا  السيما بكثرة الثال  العا  دول

 إعـال   احلاليـة  األلفيـة  بدايـة  املعمـورة  دول تبنـ   فقـد ، املشـاكل   ـ ه  خلطـورة  نظـرا 

ــ999.) (10)لأللفيــة اإلمناييــة األ ــداف ، املت ــدة األمــ  منظمــة أعدتــه الــ  ،  951.-ـ

 الصـ ة  حتسـن  كـ ا و اجلـو  و املـدق   لفقـر ا علـ   القضـا   أولوياته رأ  عل  وض  قدو

ــق عــ  ــد ، البشــرية املناعــة نقــص فــ و  مكاف ــة رري ــاو االي ــ  وغــ  املالري  مــ  ذل

 بلــو  إىل األ ــداف  ــ ه وترمــ ، (11)البيييــة االســتدامة ضــما  إىل باإلضــافة، األمـراض 

 . الثال  العا  دول السيما املعمورة لسكا  واقع و مقبولو  ا  حتسن مستوى

 متــ و لتشــمل بييــ  تــد ور جمملــها يف  ــ  الــي االيكولوجيــة املشــاكل آثــار تــدمت

 علـ   احملافظـة  به يقصد ال  و، االقتصاد  باألم   اصة األ رى اإلنسان  األم  أبعاد

 تضــم  الــيو، املــال رأ و العمــل إلنتاجيــة النســبية لل يــادة املشــجعةو املواتيــة الظــروف

 مـ   . (12) النمـو و اخلارج و الدا ل  االستثمار  يجشتو، مرتف  معيش  مستوى لألفراد

 األمــ  علــ  البييــ  التــد ور تــلث  عالقــة إىل يشــر   الــ   التعريــف  ــ ا ف ــوى  ــالل

 إىل يـءد   مثال احلرار  فاالىتبا ، العالقة   ه عناصر نسو  أ  سن اول االقتصاد 

 علـ   مباشـرة  بصـفة  ريـءث  مـا   ـو و التساق  ت ب ب إىل أو احلرارة لدرجات نسيب ارتفا 

 التسـاق   تل ر تلث  أو، مثال املا  م  اىتيار  وجود لعد  املروية ال راعة يف االستثمار

 ردا ةو احملاصــيل كميـة  نقـص  إىل يــءد  أ  أو، ال راعـة  مـ   نــو  عـ   العـ وف  إىل مـثال 

 الشـ    نفـ    ـو و، مثـاره  يـءت   ال الفالى  القطا  يف االستثمار جيعل ما  وو، تهانوعي

ــ   لتصــ رل ــ  ال ــد ور يتمي ــات   اليطــا احنســارو، األراضــ   صــوبة بت  ال بصــورة النب

 علـ   اآلثـار  و ـ ه  الطبيعيـة.  املراعـ   حملدوديـة  احليوانات تربية يف االستثمار عل  شج ت

 املشــاكل مــ  العديــد تــراك  إىل ىتمــا تــءد  االقتصــاد   )األمــ  االقتصــاد  اجلانــ 

  وو آ ر أمي لبعد نتاي  الوق  نف  يف    والي املعيش  املستوى اخنفاضو كالفقر

 البيي . بالتد ور املتلثر الي اي  األم 

 يفو اقتصـاديا و ربيعيـا  الوصول الشعوب معه تستطي  وض  بلنه الي اي  األم  يعرف

 مبـا و، الي اييـة   يـاراته  و ىاجـاته   يلـيب ، ميـ  و سـلي  و كـاف  غـ ا   إىل األوقات كل

 إىل ىاجتـه  اليـ اي   األمـ   مـ   الفرد يه  ما إ و ص ية.و يطةنش ىياة ممارسة هل  يءم 
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 إىصـاييات  مـ   ورد مـا  ىس ، (13) عليه احلصول أو إنتاجه عل  قادرا جيعله مبا الي ا 

  مـــ   املمتـــدة الفـــاة  ـــالل يف فإنـــه  992./991. لســـنة البشـــرية التنميـــة تقريـــر يف

ــة يف األرفـــال أ  999.-5992 ــة دو و اخلامسـ ــ مـــ  اخلامسـ ــا يف رالعمـ ــوال  إثيوبيـ  ىـ

 ولـدوا   ـ   إ  لإلعاقة يتعرضو  منه  %15 نسبةو، التي ية سو  م  يعانو  منه  69%

 626 ىـوال   ىيـاة   دد اجلفاف فإ  كينيا يف أما، بيي   تد ور اجلفاف)آثار موس  يف

 يف اجلفــاف  أدى 991. ســنة يف أمــا اجملاعــات. بســب  مقارعــة 9. يف شــخص مليــو 

 املراكـ   أبليـ  و، الفاصـوليا و الـ رة  مثـل  ال راعيـة  املنتجـات  علـ   القضـا   إىل كاجادو

 الطبيعـ   الـو    يف الـنقص  إىل أدت الـي و التي ية سو   يادة ع  املنارق تل  يف الص ية

  . (14) %69 بنسبة

ــا فــإ  بهــ ا  اجملاعــات أنــوا  أســو  البيييــةو الطبيعيــة الظــروف ظــل يف تعــي  إفريقي

، التـد ور   ـ ا  نتيجـة  حتصـ   تكـاد  ال مشـاكل و ا العـ  مسـتوى  عل  اجلفاف ىاالتو

 اســتثنايية إنســانية ظــروف تعــي  القــارة  ــ ه شــعوب أ  القــول نســتطي  جيعلنــا مــا  ــوو

 الــي الظــروف  ــ ه جــرا  مــ   لكــواو تضــرروا الــ ي  األفــراد نســبة إىل بــالنظر لليايــة

 مليــو  .62 إىل 999. نهايــة يف عــدد   وصــل قــد كــا  مهــاجري  إىل غــالبيته  ىولــ 

 بييين. الجين عليه  نطلق أ  ميكننا، (15)الج 

 ــــ .جـالو نـــا   بيـــ  البييــ  املهاجـــر: الثان  املطلــ 

 يف كـا   سـوا   آ ر إىل مكا  م  البشر انتقال ع  عبارة أنها عل  اهلجرة إىل ينظر

 كــ او ،أمنيــة أو اجتماعيــة أو اقتصــادية أو سياســية ألســباب مجــاع  أو فــرد  شــكل

 مـ    ـ   ليسـ   التص ر أو اجلفاف أو املنا( كتي  البييية الظوا ر أ  إذ بييية. ألسباب

 جتعـل  الـي و، عنهـا  النامجـة  اآلثـار  نتيجـة  ذلـ   يكـو   إمناو اهلجرة إىل باملوارنن تدف 

 إلســااتيجية وفقــا أنــه ىيــ  .همعــ التكيــف أو العــي  علــيه  ويصــع  متفاقمــا الوضــ 

 اجلفـــاف، العواصـــف فـــإ   UNISDR) الكـــوار  مـــ  لل ـــد ليـــةالدو املت ـــدة األمـــ 

 (16)مـارت   سـو ا   وىسـ   املاضـية.  سـنة  الـثالثن  عـر  أضـعاف  بثال   ادت الفيضاناتو

 األثـر ؛ و ـ   رـر   بـلرب   األقـل  علـ   الشـعوب  ىركـة  يف يـءثر  أ  ميكنـه  املنا( تي  فإ 

 اإلنتـا   علـ   تـءثر  الي فواجلفا احلرارة درجات ارتفا   يادة؛ الطبيعية للكوار  احلاد

 السـاىلية  املنـارق  جتعـل  الب ـر  مياه منسوب ارتفا ؛ النظيفة املياه إىل والوصول ال راع 
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 سـكا   مـ   ٪44 أ   ىيـ  ، اجل ريـة  الـدول  مـ   عـدد  غر  و يادة للسك  صاحلة غ 

 صراعات إىل يءد  قد الطبيعية املوارد عل  التناف ؛ ساىلية منارق دا ل يعي  العا 

(17)الن و  إىل يت ول األ   يف ث 
. 

 للـهجرة  والـدقيق  الواضـ   املفـا يم   اإلرـار  حلصـر  تعريـف  عـ   الب ـ   بصـدد  وحن 

ــة ــد صــادفتنا، البييي ــ  العدي ــة كــاهلجرة املاابطــة املفــا ي  م  املدفوعــة واهلجــرة البييي

 تيـ   بسـب   واملهـاجري   البيييـو   أو اإليكولوجيـو   والالجيو  املنا ية التي ات بلسباب

 حتتـا   مصطل ات نظرنا يف   و بييية. بلسباب املدفوعو  القسريو  واملهاجرو ، املنا(

  ـ ه  عـ   االصـطالىات و التسـميات  تعـدد و، القانون  قالبه يف منها كل ووض  الضب 

 يف الشـل   بهـ ا  أحبـا  و دراسـات  إجـرا   حتتـا  و ىديثـة  ال ال  كونها م  ناب  الظا رة

 ذلـ   علـ   عـالوة  أنـه  ىيـ  ، بيييـة  ألسـباب  اهلجرة تكييف خيتلف إذ، املستويات عديد

ــل البيييــة اهلجــرة مــ  األكــر اجلــ   أ  ــي  الــدول بــن مــا حيــد  أ  إىل ميي  دا ــل ول

، الالجـين  مـ   اخلـار   يف املشـردي   عـ   احلـدي   منطقيـة  أكثر جيعل ما و و، البلدا 

 احلدود. عر باحلركة يعرف ما ع  األ   املصطل    ا ويعر

 واتـ   وورلـد  ملعهـد  Brown Lester (18) ررف م  البيي " "الالج  مصطل  ستعملُأ

Worldwatch
 رــرف مـ   إليـه  التطـر   بعــد املصـطل   اسـتعمال  شـا  و، 5919 سـنة  (19)

 "الالجيــو  بـــ املعنونــة Policy paper سياســات" "ورقــة يف للبييــة املت ــدة األمــ  برنــام 

 أوليـ    ـ   بقولـه ، (20)رمسيـا  تعريفـا  قـد    أيـ  احلنـاو   لعصـا   5921 عـا   يف البيييو "

 بشـكل  أو مءقـ   بشكل، املعتادة أو األصلية موارنه  لا  اضطروا ال ي  األشخاص

 بشرية  أنشطة ع  الناج  و/أو ربيع  مصدر )ذو املل وظ البيي  اال تالل بسب ، داي 

 مبرونـة   "الجـ " مصـطل   يسـتخد   .(21) ىياته  نوعية عل  أَثر و/أو وجود   يهدد ال  

 مــ   ارجيــا أو دا ليــا النــا ىن  ــءال  مجيــ  عمومــا ويشــمل، الورقــة  ــ ه يف مــا نوعــا

  ـ ه  وآثـار  أسـباب  علـ   اال تمـا   ترك  أ  فضل  الورقة بالبيية. املتعلقة األسباب جَرا 

 .الشل  ذات يف املطلوبة واألحبا  اإلنسانية األنشطة عل و واالجتماعية املادية املشكلة

 الـ ي    نا  أوال، (22)بيييا الالجين م  أصناف ثال  إىل احلناو  عصا  ر تط لقد

 اال ــتالل خيتفــ  إ  مــاو، مءقتــا البيييــة املشــاكل بســب  إقــامته  مــوار  بتيــي  قــاموا

 يكــو  مــا عــادة  ــ ا، األصــلية مــوارنه  إىل يعــودو  البييــة تل يــل إعــادة ويــت  البييــ 
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 أو األعاصــ  أو الــ ال ل مثــل الطبيعيــة ار الكـو  بســب  النــا ىن الســكا  مــ  الوضـ  

 نطلـق  أ  ميكـ   مـا  و ـو ،   الصـناعية  البيية تلو  ع  الناجتة )كاألىدا  بيي  ىاد 

 الالجـين  مـ   الثانيـة  الفيـة  أمـا  مءق . بيي  ظرف أو وض  لدواع  املءقتة باهلجرة عليها

 اسـتقرار    إعـادة  مـر األ يل  و داي  بشكل يهاجرو أ  عليه  ال ي  أولي  تض  البييين

 الـي و، اإلنسـا   صـن   مـ   وعـادة ، دايمـة  تيـي ات  بسـب   الجيو  إنه  .جديدة منطقة يف

ــءثر ــ  ت ــت عل ــار األصــلية ه بيي ــة احلــواد  عــ  الناجتــة كاآلث ــل النووي  إذ، تشــرنوبيل مث

 نطلـق  مـا   ـو و، فيهـا  احليـاة  ظـروف  النعدا  البيية تل  يف البقا  احلالة   ه يف يست يل

 الالجـين  مـ   الثالثـة  والفيـة ، دايـ   بشـكل  بييـ   وض  تي  لدواع  الدايمة اهلجرة عليه

 مــوارنه  مــ  يهــاجرو  الــ ي  األشــخاص مــ  جمموعــات أو أفــراد مــ  تتكــو  البييــين

 يفعلـو   عمومـا  .احليـاة  نوعيـة  حتسـن  عـ   حبثـا  دايـ   بشـكل  أو مءق  بشكل األصلية

 تعـد    أنهـا  ىـد  إىل تـد ورت  قـد  األصـلية  ابييتهـ  يف املـوارد  قاعدة كان  إذا فق    ا

 تصــ ر بسـب   أو التسـاق   قلـة  أو اجلفـاف  بسـب   و ـ ا ،  هلـ  الـدع   تقـدي   علـ   قـادرة 

 علـ   جمـري   أصـب وا و وجـود    يهدد ما  وو، قليلة ر قه  مصادر فلصب   أراضيه 

 لـق يط ما و و كرمية ىياة ع  حبثاو الر   مصادر ع  للب   األصلية موارنه  ميادرة

 القســرية اهلجــرة لدراســة الدوليــة الرابطــة وصــف  قــدو، (23)القســرية  )اهلجــرة عليــه

(IASFM  والنــا ىن الالجــين حتركــات إىل يشــ  عــا  "مصــطل  بلنهــا األ ــ ة  ــ ه 

ــا ــا ىن، دا لي ــا ىن وكــ ل  الن اعــات بســب  الن ــة الكــوار  بســب  الن  أو الطبيعي

  ـ ا  يف إذ  ." التنمية مشاري  أو، واجملاعة، ويةالنو أو الكيميايية الكوار  أو البييية

 بسـب   املعتـاد  إقامتـه  ملكـا   الشـخص  تـر   بلنـه  البيييـة  القسـرية  اهلجـرة  نعرف الصدد

 الثـان  و األول بالصـنف  املتعلقـة  اهلجـرة  ورا  الـي  األسـباب    ه كل .(24)البيي  اإلجهاد

ــة بــاهلجرة أ  ــءد  الدايمــةو املءقت ــ و  إىل ت ــ  الصــنف ولكــ ،  ورــنه دا ــل الن  الثال

 الطبيعيـة  الظـروف  بسـب   البييـة  تـد ور  نتيجـة  الـر    مـوارد  ع  للب   باهلجرة املتعلقو

 بـرو   اخلصـوص  وجـه  علـ   وبالتال ، الور  ىدود  ار  اهلجرة إىل تءد  أ  املرج  م 

 ."الجين" باس  رمسيا يعرفو  ال ي  أولي 

 النــا   مــابن أ لــ  البييــين هــاجري للم تصــنيفه أثنــا و احلنــاو  عصــا  أ  رأينــا يف

 مـ   لـ ل   ملا الرغ  عل ، املفهومن مابن التفرقة ذل  يف أ ملو البيي  الالج و البيي 
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 أ  يـث   ال  وو، الواىدة الدولة إقلي  دا ل  جرة كل  و احلقيقة يف الن و  إ  أ مية.

 إىل لينتقـل  دولتـه  أرض يـا   ال   الالج   و اإلشكال مايث  أما، قانونية إشكاالت

 عـا   اتفاقيـة  مـ   األوىل املـادة  مبوجـ   الالجـ   ملصـطل   تعريف ويرد، أجنبية دولية إقلي 

، الالجـين  بوضـ   املتعلـق  5991 عـا   بروتوكول املعدلة الالجين بوض  املتعلقة 5915

، يـرره  مـا  لـه   ـوف  بسـب  ، املعتـادة  إقامتـه  بلد أو جنسيته بلد  ار  يوجد شخص إنه "

 رايفــة إىل االنتمــا  أو، القومي ــة أو، الــدي  أو، العنصــر بســب  لالضــطهاد التعــرض مــ 

 أ  يريـد  ال أو اخلـوف  ذلـ   بسب  يستطي  وال، سياس  رأ  أ  إىل أو، معي نة اجتماعي ة

، املبـدأ  ىيـ   مـ   .لالضـطهاد"  التعـر ض   شـية  إليـه  العـودة  أو البلد ذل  حبماية يستظل

 الـدول  و اصـة ، أ ـ اً و أواًل ومسـءولياتها  الـدول  واجبـات  مـ    ـ   الالجـين  محايـة  فإ  

 قامـ  ، 5911 املت ـدة  األمـ   تلسـي   مـ   لكـ  ، اجلنسـية   ـالل  م  بها يرتبطو  الي

 محايـة  مهمتها كان  الي، الالجين لشءو  السامية املفوضي ة بتلسي  العامة اجلمعية

 علـ   نشـارها  يف املفوضـي ة   ـ ه  اعتمـدت  وقد .ملشاكله  دايمة ىلول وإجياد، الالجين

 واتفاقي ـات ، اإلنسـا   حلقـو   العـامل    اإلعـال   أ م هـا ، واالتفاقيات، املعاي  م  جمموعة

 تهـت    أ ـرى  دولي ة واتفاقي ات، اإلنسان   الدول   القانو  وعل ، 5919 لعا  األرب  جنيف

  اىتياجاته . وتلمن الالجين حبقو 

 مــ  الــ   الــرق  و ــو، الــدولين املهــاجري  مــ   مليــو 230 بـــ يقــدر مــا  نــا  اليــو 

 يوجــد ىيـ  ، 919. عـا   حبلـول  نسـمة  مليـو   400 مـ   أكثـر  إىل يتضـاعف  أ  املتوقـ  

ــا أمـــا، أورـــانه  دا ـــل ن ىـــوا  ـــءال  ضـــعف مـــ  أكثـــر  لـــدواف  بـــاهلجرة يتعلـــق فيمـ

 نشـل  الـ    املصـطل   تعريـف  علـ   للـهجرة  الدوليـة  املنظمة أعضا  وافق فقد ايكولوجية

 كـــو ، البييـــين" "املهـــاجري  991. عـــا  يف للمنـــا( كوبنهـــاغ  مـــءمتر  ـــام  علـــ 

ــباب ــة األسـ ــ  البيييـ ــد باتـ ــا تت ايـ ــد يومـ ــر بعـ ــيما ال، آ ـ ــتي  سـ ــا   الـ ــا  املنـ  "االىتبـ

 5991 ســنة أكســفورد جامعــة مــ  مــاير  نورمــا  الروفيســور أفــاد ىيــ ، احلــرار "

 ىــوال  يتضــرر قــد 2050 عــا  ذروتــه العــا  يف احلــرارة اىتبــا  يبلــ  عنــدما ": قــايال

 وقسوة، األمطار ونظ ، األعاص ، املومسية الريا  اضطرابات بسب  إنسا  مليو 100

، الب ــر ســط  مســتوى ارتفــا  بســب  وأيضــا، رويلــة مــدة تســتمر الــي اجلفــاف دورات
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 مصـطل   تعريـف  عل  991. يف وافق  املنظمة فإ  ذل  وم  .(25)الساىلية والفيضانات

 .املنا ية للتي ات نتيجة البييين الالجين ولي  البييين اجري امله

 البيي . للمهاجر القانونية احلماية: الثان  املب  

 بلد م  السكانية التنقالت م  النطا  واسعة مل وظًة  يادًة األ  ة السنوات شهدت

 عــدد  يــادة مــ  الســكانية التــنقالت  ــ ه لوىظــ  وقــد أ ــرى. إىل قــارة ومــ  آ ــر إىل

 أ ـرى  أمـاك   إىل مـتجهن  بلـدانه   تـر   علـ   يقـدمو   ال ي  األرفالو والنسا  الرجال

 إفريقيا. يف  اصة، متنوعةو عديدة ألسباٍب

 املهـاجر  " حتديـد  معـاي    ـ   مـا   ـ   املسللة   ه يف تواجهنا الي اإلشكالية أ  غ 

 متامـا  ختلو  اجند الدولية الصكو و النصوص تف صو بالرجو  أنهو  اصة، البيي "

 ســوا  بهــا أتــ  الــي التعــاريف تلــ  وإســقا  تطويــ  ىاولنــا لــ ا، املصــطل  تعريــف مــ 

 مفهو  وض  يف توس  ال  و هلا املعدل الروتوكول يف أو باللجو  املتعلقة 5915 إتفاقية

 كـا   مبـا  يصـع   فإنـه  الواق  ناىية م  أما، القانونية الناىية م    ا الالج . ملصطل 

ــن التفرقــة ــاجر ب ــنو إنســانية أو اقتصــادية ألســباب الالجــ  أو امله ــاجر ب ــ  أو امله  رال

 فقـد ، صـعبا  بينهـا  الفصـل  أمـر  جتعـل  النقـا   عديـد  يف لتشـابكه   بييية لدواف  اللجو 

 لـي  و االجتماعيـة و االقتصـادية  األوضا  سو     اهلجرة ورا  احلقيقية األسباب تكو 

، اقتصـادية  ألسباب اللجو  رل  ميك  ال أنه شارةاإل جتدر إذ .الصعبة البييية الظروف

  و االقتصادية األوضا  سو  أ  اعتبار عل  اقتصاديا البيي  اللجو  اعتبار يت  ما غالباو

 ذلـ   وغـ   اجلفـاف و  صـوبتها  اخنفاضو الابة كتآكل بيييةال عوامللل مباشرة نتيجة

ــة الكــوار  ىــدو  نســبة ارتفــا  مــ  ــو و الطبيعي ــار بل ــة ا رالظــو آث  مــ  شــدة الطبيعي

 يـ داد  البيي  الوض  أ  إىل التقارير مجي  تش  أي ، اإلفريقية القارة يف  اصة القساوة

ــالرغ  ســو ا ــة اجلهــود مــ  ب ــ ، املب ول ــر أي ــ ال وال اجلفــاف أث ــ  ي ــدا  عل  شــر  يف البل

 للسـنة  تواصـل  قـد  كـا   والـ   ، والصـومال  وأوغنـدا  وإثيوبيـا  كينيـا  و اصـة ، إفريقيا

 اجلـو   حنـو  إفريقـ   مليـو   6. حنـو  مصـ     ا يقودو 999. سنة التوال  عل  سةاخلام

 مـــوارد أ  إفريقيـــا لشـــر  (26)أوكســـفا  منظمـــة مـــدير أشـــار ىيـــ ، العـــو و الشـــديد

 إنسـانية  أ مـة  أسـو   و ـ  ، تهديـدا و حمدوديـة  أكثـر  أصب    نا  البشرية اجلماعات

 قصـر و التسـاق   معـدل  ضاخنفـا  بسـب   سـنوات  عشـر  مـ   أكثـر  منـ   املنطقـة  تشهد ا
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 الدا ل يف النا ىن عدد أ   نظرنا يف .(27)الكون  اإلىاار آثار كلىد الرربة املواس 

 آليـة  علـ   االتفـا   كـا   مبا امله  م  ل ا، مستمر م اتن يف  و األورا   ار  الالجينو

 كـ  املر حتديد إىل الوق  ىا  وأنه، ملوى دو  م  يبقوا ال أ  هل  تكفل أ  شلنها م 

 كفالـة و محايـة  تقريـر  أجل م  عليه االستناد ميكننا ما إ و البييين. لالجين القانون 

 حلقــو  العــامل  اإلعــال  مــ 14 (1) املــادة عليــه تــنص مــا  ــو مبــدييا هلــءال  اللجــو  ىــق

 إليهـا  االلتجـا   حيـاول  أو أ ـرى  بلـدا   إىل يلجـل  أ  يف احلـق  فـرد  "لكل أ  عل  اإلنسا 

ــا ــ  إىل وباإلضــافة ."االضــطهاد مــ   رب ــه يــدعو مــا، ذل  قــرار مــ 2 الفقــرة منطــو  إلي

 األساسـ   النظا  باعتماد اخلاص القرار و و، اخلامسة للدورة 428 رق  العامة اجلمعية

 الالجين. لشيو  املت دة األم  ملفوضية

 دولية.ال اللجو  صكو  إرار يف القانونية احلماية: األول املطل 

ــة بـــدأت ــ  عمليـ ــة وضـ ــ  جمموعـ ــوانن مـ ــات القـ ــاد  واالتفاقيـ ــة واملبـ  الـــي التوجيهيـ

 الـدول   اجملتم  جن  أي ، العشري  القر  م  األول الشطر يف الالجين محاية تستهدف

 وتـنص ، الالجـين  أوضـا   يف تب ـ   الي واإلقليمية الدولية الصكو  م  عدد باعتماد

 الصـكو    ـ ه  مقدمـة  يف بـالطب   تـلت   ىقـوقه .  وبيـا   محـايته   علـ   مواد ـا  خمتلف

ــة ــ  اتفاقيــ ــدة األمــ ــة املت ــ ــ  اخلاصــ ــين بوضــ ــي الالجــ ــا مت والــ ــف اعتماد ــ  يف جبنيــ

 اخلـــاص والروتوكـــول، 1/5911/.. يف النفـــاد ىيـــ  د لـــ  والـــي، 2/1/5915.

 يف النفــــــاد ىيــــــ  ود ــــــل، 65/5/5991 يف اعتمــــــاده مت الــــــ   الالجــــــين بوضــــــ 

 وغـ  ، القانونيـة  احلمايـة  ونـو   الجـ  ال  ـو  مـ   بوضـو   االتفاقيـة  تبنو، 1/59/5915

ــة واحلقــو  املســاعدات مــ  ذلــ   األرــراف مــ  عليهــا حيصــل أ  جيــ  الــي االجتماعي

ــة ــة الورني ــة.  ــ ه علــ  املوقع ــدر حتــدد و ــ  الوثيق ــات متســاو بق  جتــاه الالجــ  الت ام

  ــ ه مقاصــد تطويــ  إمكانيــة مــدى مــا  ــو يهمنــا مــا أ  غــ  املضــيفة. احلكومــات

 احلق.   ا م  البيي  الالج  متكن لنا لتكفل الصكو  م  غ  او االتفاقية

 تعـد  .2591 لسـنة  بها املل ق الروتوكولو 2592 لسنة جنيف اتفاقية: األول الفر 

 شــعوب  ــ ، (28)حمــددة بشــعوب  اصــة اتفاقيــة، الدوليــة صــفتها رغــ  االتفاقيــة  ــ ه

 ملفــا ي  وفقــًا التعريــف كــا  اهلــ ، الثانيــة العامليــة احلــرب ويــالت مــ  املتضــررة أوروبــا

 نتيجـة  ديـار    تركـوا  الـ ي   األوربـين  الالجـين  ملشـكلة  ىل إجياد أجل وم ، أوروبية
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 يعـي  مما، اللجو  لتاريخ  مي حتديد عل  ينص أنه جند التعريف   ا وبقرا ة، احلرب

 كــل تشــمل   لــ ل ، االتفاقيــة تشــمله ال 5915الثان /ينــاير كــانو  بعــد الالجــ  أ 

ــا دول وبعـــ  الثالـــ  العـــا  يف اللجـــو  ىـــاالت و اصـــة، والالجـــين املهـــاجري   أوروبـ

 الشرقية.

 األمــ  ف رصــ ، واملكــا  ال مــا  قيــد إليــا  إىل املل ــة احلاجــة ظهــرت،  ــ ا أمــا 

 يف ممـــثاًل ذلـــ  وكـــا ، الوضـــ   ـــ ا تعـــاج أ ـــرى وثيقـــة إىل التوصـــل علـــ  املت ـــدة

ــالالجين اخلــاص الروتوكــول ــا  ب ــه ومت، 5991 لع ــل في ــا  بالفع ــدي   ــ ي  إلي ، القي

 يف مل وظـاً  تقـدماً  سـجل  قـد  لالجين الدول  القانو  يكو  الروتوكول   ا وباعتماد

ــوارد التعريــف اعتمــد قــد الروتوكــول يكــو  وبــ ل ، الالجــين تعريــف  اتفاقيــة يف ال

، غ  ـا  أو بلوروبـا  الالجـين   ـءال   يـرب     ىيـ  ، املكان  القيد م  مت ررًا 5915

 وقعـ   أىـدا   نتيجـة " عبـارة  ىـ ف  عل  رك  ىي ، أيضًا ال مان  القيد م  وك ل 

 5915 عــا  الالجــين خبصــوص املت ــدة األمــ  اتفاقيــة يف وردت ."5915ينــاير أول قبــل

 لقبــول الداعيــة األســباب 5991 عــا  اإلقليمــ  امللجــل بشــل  املت ــدة األمــ  وبروتوكــول

ــ  ــ ، الالجـ ــوف و ـ ــد: اخلـ ــ ويقصـ ــا اخلوفبـ ــا  مـ ــًا كـ ــ  ناجتـ ــرض عـ ــ ي  التعـ  للتعـ

ــة و ــو، واالضــطهاد ــ  تســتدع  نفســية ىال ــه يشــعر مكــا  إىل اهلــروب الالجــ  م  في

 وانتهـا  ، واحلريـة  لل ياة والتهديد التعرض ع  ناجتًا كا  ما و و: االضطهاد؛ باألما 

 علـ   يطلـق  و ـو : التمييـ  ؛ الدوليـة  واملواثيـق  اإلعالنـات  عليهـا  نصـ   الـي  اإلنسا  ىقو 

 ويطلـق : العـر  ؛ األمـا   بعـد   شـعوراً  يولـد  ممـا  والفـرص  واحلقو  املعاملة يف اال تالفات

: الـدي  ؛ السـكا   م  جمموعة ضم  أقلية تشكل معينة اجتماعية فية إىل االنتما   عل

 والوثـايق  اإلعالنـات  وفـق  مكفولـة  الدينيـة  واحلريـة ، اإلنسـا   يعتنقـه  الـ    املعتقـد  و و

 تل  وال  يف الثقة انعدم  إذا، اللجو  أسباب م  سب  االنتما  يكو : نتما اال؛ الدولية

: السياسـ   الـرأ  ؛ واالضـطهاد  للمالىقـة  يعرضـها  مما، احلاك  السياس  للنظا  الفية

 ممـا ، احلـاك   السياسـ   النظـا   يعتقـده  ملـا  خمالفـة  سياسـية  أرا  اعتنـا   عـ   نـات   و و

 مــ  يــرره مــا لــه يكــو  أ  البــد اخلــوف ذلــ  أ  إال، االضــطهاد مــ  اخلــوف إىل يــءدى

 م  املقد  التعريف عناصر إسقا  أردنا إذا .(29)التضييق أو كالسج  فعلية انتهاكات

  ـ ه  أىـد  أسـا   علـ   االضـطهاد  تلسـي   ميكـ   ال البيي  اللجو  عل  االتفاقية ررف
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 باإلضـافة  ،الصرا  أو االضطهاد م  الفاري  املهاجري  أولي  فق ، امل كورة األسباب

 يوصـــفو و الدوليـــة احلـــدود يعـــرو  والـــ ي  القاســية  املنـــا( تيـــ  آثـــار مـــ  الفــاري   إىل

 أمـا  احلصـر.  وجـه  علـ   اإلتفاقيـة  تتبناه الي االعااف مبوج  احلماية يتلقو  بالالجين

5991 لعــا  بــالالجين اخلــاص للروتوكــول بالنســبة
 مــ  نطاقــا أوســ  جــا  فقــد (30)

 املركــ  أرســ  الـي  اإلنســانيةو القانونيــة املبـاد   عديــد كــر و تهسـبق  الــي االتفاقيـة 

 لديه  لي  ل ل  وفقاو البيية. الجي  موضو  يتناول   أنه إال، ع  تهو لالج  القانون 

 بقولـه  جـادل  مـ    نـا   أ   غـ   .لالجـين  املعاصـر  الدول  القانو  مبوج  قانون  أسا 

ــ  يف ــاجري  أ  الواق ــدواف  امله ــة ل ــا محــايته  كــ مي بييي ــة وفق  لســنة الالجــين التفاقي

 َتُضـر  عنـدما  حيـد   الـ    االضـطهاد  بسـب   أنـه  كـوبر  يقول، املثال سبيل عل  .5915

 إسـهامها  أو تسـببها   الل م ، ب ل  دراية عل  و   باألفراد احلكومة أنشطةو أعمال

 قـد  االضـطهاد  معـاي   أ  يعـي  مـا  و ـو  املوارنن  ءال  فيها يعي  الي البيية تد ور يف

 الشـعوب  منـه  تعـان   الـ    باالضطهاد االستدالل ميكننا الصدد   ا يفو .(31)ُاسُتوفي 

 اســتياللو أراضــيها علــ  حبقوقهــا تعلــق فيمــا الســيما، ىكوماتهــا رــرف مــ  األصــلية

 مباشـرة  تشـجي   أو الطـر   شـق  أو اليابـات  بقط  السلطات قيا  ىالة يف الطبيعية املوارد

 الشـعوب   ـءال   ر   مصـدر و مـلوى  وبالتـال  ، البييـة  عل  السليب األثر ذات االستثمارات

 يف أنـه  غـ   ر  . مصـادر و أ ـرى  أرض عـ   حبثـا  اللجـو   أو للنـ و   مضـطري   جيعله  ما

 مــن  رريــق عــ  لــه االســتجابة يــت  اضــطهاد أســا  علــ  ذلــ  تكييــف ميكــ  اليالــ 

 ألســباب لــي و سياســية ألســباب أو احليــاة يف اإلنســا  ىــق انتهاكــات ألســباب اللجــو 

 بييية.

 .2595 يةاألفريق الوىدة ملنظمة الالجين اتفاقية: الثان  الفر 

ــًا األفارقــة لالجــين املت ايــدة األعــداد بعــد  يف الدا ليــة والن اعــات احلــروب مــ   رب

 األفريقيــة الوىــدة منظمــة ناقشــ  قــد، املاضــ  القــر  مخســينيات أوا ــر منــ  إفريقيــا

 لـ ل  ، اإلفريقية القارة يف مبشاكله  اخلاصة اجلوان  وتنظي  نالالجي  ءال  أوضا 

 تساشـد  تعريفـاً ، 5999 عـا   أيلول/سبتمر 59 يف الصادرة املعا دة يف املنظمة ع ضو

 يتفـق  مـا  إليـه  أضـاف   ولكنهـا ، 5915 لعـا   املت دة األم  اتفاقية إىل فيه استندت، به

 السياسية. ظروفها م 
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  ـارج   اىـتالل  أو عـدوا   بسـب   شخص "أ : أنه عل  ج الال تعريف عل  نصال مت

 الـي  الدولـة  كـل  أو جـ    يف إمـا ، العـا   بالنظا  بشدة ختل أىدا  أو أجنبية سيطرة أو

 مكـا   ع  للب   املعتادة إقامته مكا  تر  عل  أجر، جنسيته أو بلصله إليها ينتم 

 أ  املـرج   مـ   يبـدو  التعريـف  هلـ ا  وفقا، وبالتال  .(32)جنسيته" أو أصله دولة  ار  آ ر

 الطبيعيـة  الظـروف و الطبيعيـة  للكـوار   نتيجـة  جتـر   الـي  لل ـدود  العابرة الت ركات

 ومضـمونها  5999 عـا   اتفاقيـة  ىظي  وقد ضمنه. تندر  التص رو كاجلفاف القاسية

 ولتقـدميها ، االتفاقيـة  تل  تيطيها الي احلاالت نطا  التسا  نظًرا كب  بتلييد الشامل

 الـي  والعشـوايية  واملعممـة  املنتشـرة  الضـرر  أشـكال  مجيـ   م  للفاري  القانونية مايةاحل

، العا " بالنظا  بشدة ختل "أىدا  عبارة بإضافتها و  ا، اهلشة الدول أوضا  بها تتس 

 الالجــين " ملصـل ة  اســتيالهلا مـ   ميّكــ  الـ    األمــر، االتفاقيـة  لتعريــف توسـي    ـ ا و

 السـكينة ، األمـ   ضمنه يندر  ال   العا  النظا  مفهو  يف فصيلالت  الل م  البييين"

 العامة. الص ية السالمةو العامة

 إفريقيــا جنــوب مثــل، لالجــين املضــيفة الــدول  ــرة علــ  ذلــ  يــدل األمــر ىقيقــة يف

 معينـة  ظـروف  يف لعبـ   5999 عـا   اتفاقيـة  أ َ  اعترتا األ  تا   اتا  وأوغندا وكينيا

 ففـ   الدوليـة.  احلـدود  عـر  اهلشـة  الـدول  مـ   امُلهجَ ـري   محاية نطا  توسي  يف مهمًا دورًا

 وســ  يف املســتمرة واالضـطرابات  النــ ا  مـ   الفــارو  ُيمـن  ، املثــال سـبيل  علــ ، كينيـا 

 عليهـا  تـنص  الـي  الشـاملة  األىكـا   مبوجـ   ه قدوم فور اللجو  ىق وجنوبها الصومال

 اجلفـاف  أجـر  عندما 955. عا  ف ف (33)، املمارسة تل  واستمرت .5999 عا  اتفاقية

ــًا واجملاعــة ــ  الصــومالين مــ  عــدة آالف ــ و  عل ــا إىل الن ــ  فقــد؛ كيني  مــ  كــل كان

 املتدا لـة  للعالقـة  مـدركتن  كينيـا  وىكومـة  لالجـين  السـامية  املت دة األم  مفوضية

 صـومال ال يف العـا   والوضـ  ، اجلفـاف : مثـل ، للنـ و   "الطبيعيـة"  باألسـباب  ُيعـرف  ما بن

(34)الرشيدة احلكومة وجود وانعدا  األم  وغياب الن ا  عل  يشتمل ال  
. 

 لع وفهـا  البييين لالجين احلماية م  الكث  اإلتفاقية   ه توفر ال رأينا يفو أنه غ 

 " عبــارة أ  ىيــ ، املفهومــة بنود ــا ليــة بســارة ظــل يف  صوصــا تنــاوهل  عــ  الصــري 

 لتنطــو  االتفاقيـة  تفسـ   لتوسـي   عليهـا  االعتمــاد كـ  مي ال النظـا "  بشـدة  ختـل  أىـدا  

ــ  بــ ل  ــ  الســيما، البيييــة اهلجــرة ىــاالت كامــل عل ــاقص بلســباب املدفوعــة تل  أو تن
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 أكثـر  للب ـ   يـدفعنا  مـا   ـ ا و، جفـاف  أو تص ر م  أصابها ما جرا  م  البيية تد ور

 بيي . لداف  اللجو  ىق يكفل ما جند لعلنا أ رى قانونية وسيلة ع 

 جين .الال حبماية اخلاصة الدولية اإلعالنات: الثال  الفر 

 بـانكو   إعـال  ، لالجـين  القانونيـة  احلماية موضو  تناول  الي اإلعالنات أ   م 

ــالالجين اخلـــاص ــا  بـ ــ  و 5999 لعـ ــو الـ ــا   ـ ــود نتـ ــة جهـ ــيوية املنظمـ ــة اآلسـ  األفريقيـ

ــة االستشــارية ــة و ــ ، (AALCO) القانوني ــة  يي ــة ىكومي ــو يف مقر ــا دولي  .دهلــ  ني

 23منهـا ، اإلعـال    ـ ا  تبنـ   أعضـا   األوسـ   والشـر   وآسـيا  أفريقيـا  يف دولة 47 نا 

 كليبيـا  افريقيـة  دول ومنها، الالجين بوض  املتعلقة 5915 عا  اتفاقية يف ررفا ليس 

 جمموعـة  اإلعـال    ـ ا  تضم   .بها املل ق الروتوكول أو االتفاقية عل  تصد    اليو

 يف وضـعه  إىل باإلضـافة ، الالجـين  مبعاملـة  يتعلـق  فيمـا  الـدول  بها تلت   الي باد امل م 

 املهاجر   ا تعرض ىول تتم ور والي، الصفة   ه تكسبه معاي  لالج  تعريفه إرار

 املعتقـــد، الـــدي ، اللـــو ، بـــالعر  يتعلـــق ملـــا أســـبابه يرجـــ  الـــ   اخلـــوفو لالضـــطهاد

 األصـلية  دولته الشخص ييادر أل  اشااره م ، معينة ةاجتماعي لفية االنتما ، السياس 

 انتهـا   أو ىياته يهدد  طر م  به حيد  مما  وفه نتيجة إليها العودة يف رغبته عد  م 

 دولته. يف األساسية حلقوقه

 امللجـل  بشـل   املت ـدة  األمـ   إعال   و الالجين بقضية ُعِن  ال  و الثان  اإلعال  أما

5991 لســنة اإلقليمــ 
ــ  يســتند الــ  و، (35)  حلقــو  العــامل  اإلعــال  مــ  51 املــادة عل

 بلــدا  يف ملجــل التمــا  ىــق فــرد لكــل أ  علــ  تــنص الــي، األوىل فقرتهــا يف اإلنســا 

 فقرتهـا  يف اإلعـال   نفـ   مـ   56 املـادة  ك او، االضطهاد م   الصا به والتمت  أ ر 

 ويف، بلــده ذلـ   يف مبــا، لـد ب أ  ميــادرة يف ىـق  فـرد  لكــل " أ   علـ   تــنص الـي  الثانيـة 

 إليهـــا ملجـــًل متــن   أ  يف دولـــة كــل  ىـــق علــ   االتفاقيـــة ومت ــورت ، "بلـــده إىل العــودة 

 دولـة  أيـة  تسـتطي   ال وبالتـال  ، وإنسـان   سـلم   عمـل  األصـل  يف  ـو  والـ   ، لألشخاص

 علـ   يقـ   لـ ا ، الدولـة  سـيادة  مبـدأ  علـ   اسـتنادا   ـ ا و، ود  غـ   عمال تعتره أ  أ ر 

 الدولـة  علـ   يقـ   مـا  أمـا  الدولـة.   ـ ه  متن ـه  الـ    امللجـل  حتـا   أ  األ رى دولال ساير

ــديها الالجــين لألشــخاص الســما  عــد   ــو امللجــل ماحنــة ــل  ل ــ  تتعــارض أنشــطة ب  م

 ملوضو  يتطرقا   اإلعالنا    ي  م  كال أ  غ  .(36) مباديهاو املت دة األم  مقاصد
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 عنصـــر  علــ   يركــ ا   وكال مــا  البييــين  ي للمهـــاجر امللجــل  مــن   أو اللجــو   تــوف  

 اخلوف.و االضطهاد

 نسا .اإل ىقو  صكو  إرار يف القانونية احلماية: الثان  املطل 

 كفالـة  مـ   ىاالتهـا  أىسـ   يف ختلـو  تكاد أعاله تناولنا ا الي النصوص إىل بالنظر

 اعتبـار  مـ   انطالقـا و لـ ا ، الجيـا  أو كـا   نا ىا البيي  للمهاجر محاية أو ىق أ  تقرير

 ف ـــاوىو ريـــات يف الب ـــ  جـــدا املاليـــ  مـــ  ســـيكو  فإنـــه، إنســـا   ـــو الالجـــ  أ 

 حتتها. حيتم  الي اإلنسا  حبقو  اخلاصة اإلعالناتو االتفاقيات

 .2528 ا اإلنس حلقو  العامل  اإلعال : األول الفر 

 املســتوى علــ  اإلنســا  ىقــو  قضــية رفــ  الــ   الــدول  الصــ  كــا  اإلعــال   ــ ا

 يتعــرض شــخص أ  أ  علــ  تــنص الــي، 14 املــادة يف اللجــو  ىــق وكــر ، لــدول ا

  ـ ه  مشـرو   عـرض  عنـدما  .أ ـرى  بلـدا   يف بـه  والتمت  اللجو  رل  له حيق لالضطهاد

ــادة ــ  امل ــة عل ــة اللجن ــ ، الثالث ــال  األوىل الفقــرة صــياغة كان  ىــق فــرد لكــل ": كالت

 معارضـة  مت لكـ  ، االضـطهاد"  مـ    ربـا  أ ـرى  بلـدا   يف عليه واحلصول ملجل التما 

 علـ   احلصـول  فـرد  كـل  ىـق  م  بلنه تعي ألنها املشرو    ا يف عليه" "واحلصول مجلة

 مـا  و ـو ، السـتقباله  مسـتعد  غـ   البلـد   ـ ا  كـا   ولـو  ىتـ   خيتـاره  ال   البلد يف ملجل

 أمبـد  قبـول  علـ   التلكيـد  مـ   اجلملـة   ـ ه  إليـا   واقا  .الدولة سيادة عل  اعتدا  ميثل

 البلـدا   بـدأت ، الل ظـة  تلـ   مـ   عليـه.   ـالف  ال ىق  و ال   اللجو  ىق م  االستفادة

 بظـروف  ميـر  الـ    لإلنسـا   الدوليـة  احلمايـة  تـوف   يف األ القيـة  الناىية م  املشاركة

، اللجـو   ىـق  كـ ل   اإلعـال    ـ ا  مـ   56 املـادة  كرسـ   لل مايـة.  حمتـا    وو  اصة

 .بلده إىل العودة ويف، بلده ذل  يف مبا، بلد  ِ أ ميادرة يف ىقٌ  فرد لكلِ  بل 

 إىل ترمـ   والـي ، الـدول   املسـتوى  علـ   اإلنسـا   حلقـو   إجنـا   أ ـ    ـ   الوثيقة   ه

 ديســمر 10يف بــاري  يف وقعــ  الــي اإلنســا  حلقــو  املعاصــر املفهــو  يســم  مــا تع يــ 

ــا بعــد فيمــا أصــب   والــي، 5912 ــ  القــانو  نشــو  أســا  مباديه ــ   البيي ــب  ال  ارت

  ..591 عا  يف ستوكهو  يف املت دة األم  مبءمتر
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 للجو .با الصلة ذات اإلنسا  ىقو  مواثيق: الثان  الفر 

ــا  ــد  نـ ــوص عديـ ــم  النصـ ــة تتضـ ــين محايـ ــة يف الالجـ ــروف ىالـ ــتثنايية الظـ  االسـ

ــهاو، الكــوار  الســيما، اخلاصــة احلــاالتو ــوفر أو تتعامــل كل ــة ت ــق مــ  احلماي  منطل

 :   و إنسان 

 .1009 ا لع اإلعاقة ذو  األشخاص حلقو  الدولية االتفاقية .2

 أوليـ   يسـتفد  و ، اإلعاقة ذو  األشخاص ىقو  اإلنسا  ىقو  اتفاقيات تتناول  

 لـ ل  ، االتفاقيـات  تلـ   مبوجـ   احلمايـة  آليـات  خمتلـف  مـ   كاملـة  استفادة األشخاص

 آليــات إنشــا  حنــو تقدمــةم عامليــة  طــوة اإلعاقــة ذو  األشــخاص ىقــو  اتفاقيــة مثلــ 

ــة جديــدة ــا مــا، ورصــد ا ىقــوقه  حلماي ــة  ــ ه يف يهمن ــق مــا  ــو االتفاقي ــة يتعل  حبماي

 علـ   فيهـا  األرـراف  الـدول  تلـ    الـي  منهـا  55 املادة عليه نص  ما ذل  وم ، الالجين

 يف يوجدو  ال ي  أولي  سالمته و اإلعاقة ذو  األشخاص حلماية التداب  كافة اختاذ

  ــ ا جيعــل مــا . (37)الطبيعيــة الكــوار  ىــاالت ذلــ  يف مبــا، بــاخلطورة تتســ  ىــاالت

  اإلعاقة. ذو  لالجين احلماية يكر  ىقيقيا سندا النص

  . 2550 الطفل حلقو  اإلفريق  امليثا  .1

 تــاريخ مــ  ســنٍة مــ  أقــل  بعــد ورفا يتــه الطفــل حلقــو  اإلفريقــ  امليثــا  تبن ــ  مت  لقــد

 أثنـا  ، 5999 يوليـو  / جويلية شهر يف وذل ، الطفل حلقو  ملت دةا األم  اتفاقية اعتماد

، بإثيوبيـا  أبابا أدي  يف اإلفريقية الوىدة منظمة وىكومات دول لرؤسا  9. الـ املءمتر

 اإلفريقــ  امليثــا  يف ورد مــا أ ــ  ولعــل ، 1999 نــوفمر 9. يف النفــاذ ىي ــ  امليثــا  ود ــل

، االســ ، التنميــة، البقــا  مــ ، امُلثلــ  لطفــلا ملصــاح تلكيــده الطفــل ورفا يــة حلقــو 

، الديانـة و والضـم   الفكـر  ىريـة ، بـاآل ري   االرتبـا   ىريـة ، التعـب   ىريـة ، اجلنسية

 ل امـا  فيهـا  األرراف الدول عل  يق  ذل  وم ، األرفال تشييل ومن  اخلصوصية محاية

 ة.الطبيعي الكوار  بسب  جلويه  ىالة يف هل  القانونية احلماية توف 

  .العنصر  التميي  أشكال مجي  عل  للقضا  الدولية االتفاقية .3

، أشــكاله بكافــة عليــه والقضــا  العنصــر  التمييــ  حبظــر األرــراف الــدول تتعهــد

 اإلثـي  أو القـوم   األصـل  أو اللـو   أو العـر   بسـب   متيي  دو ، إنسا  كل ىق وبضما 

 ىريـــة يف بـــاحلق املتعلقـــة دنيـــةامل بـــاحلقو  بـــالتمت  الســـيما، القـــانو  أمـــا  املســاواة  يف
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 ويف، بلـده  ذلـ   يف مبـا ، بلـد  أ  ميـادرة  يف احلـق و الدولة ىدود دا ل واإلقامة احلركة

 .(38)بلده إل  العودة

ــق عديــد إىل باإلضــافة  ــ ا ـــ األ ــرى الدوليــة املعا ــداتو املواثي ــدول  العهــد :كـ  ال

 بـــاحلقو  اخلـــاص  الـــدول العهـــد، 5999 لعـــا  املدنيـــةو السياســـية بـــاحلقو  اخلـــاص

 العمــال مجيــ  ىقــو  حلمايــة الدوليــة االتفاقيــة، 5999 لســنة االجتماعيــةو ةاالقتصــادي

 ضــروب مــ  وغــ ه التعــ ي  منا ضــة اتفاقيــة، 5999 لعــا  أســر   أفــرادو املهــاجري 

 بروتوكوليهـــــاو 5921 لعـــــا  املهينـــــة أو الإلنســـــانية أو القاســـــية العقوبـــــة أو املعاملـــــة

 النصوص. م  ل ذ غ و، اإلضافين

 البييــين لالجــين احلمايــة تــوفر آنفــا املــ كورة الدوليــة النصــوصو االتفاقيــات  ــ ه إ 

 مبناسـبة  هلـ   مقـررة  احلمايـة  أ  أ  أصلية. بصفة لي و، اخلصوصيات بلىدى لتمي   

 ظـرف  يف مـثال  بـالالج   املتعلقـة  كاإلعاقـة  النصـوص   ـ ه  حتدد ا لصفات اكتسابه 

، دينـه  أو لونـه  أو عرقـه  بسب  للتميي  تعرض ال   الالج  محاية مبناسبة أو، الكارثة

 أن أي .األساســية ىقوقــه محايــةو ىفــ  بضــرورة الدولــة التــ ا  يقــ  إنســانا باعتبــاره أو

 عامة. حماية هي االتفاقيات هذه تضمنتها التي الحماية

 امتة: ــ ــ

 اهلجــرة أ  دتوجــ وقــد، البيييــة اهلجــرة مســببات تنــام  مســللة الورقــة  ــ ه درســ 

 اسـتجابات  األمـر  يتطلـ   لـ ل   ووفقـا ، ومعقـدة  النطـا   واسـعة  قضـية     بييية ألسباب

 يف التصــ ر، اجلفــاف، املنــا( تيــ ، الب ــر ســط  مســتوى ارتفــا  نتيجــة ومرنــة موثوقــة

 ملـ   مضـ   وقـ   أ  مـ   أكثـر  حباجـة  أنهـا  بدتو األ مات أنهكتها الي إفريقيا منطقة

 ايكولوجيـة.  أو بيييـة  لدواف  اهلجرة أ مهاو، املستعصية هامشاكل محل عل  يساعد ا

ــا أو نا ىــا البييــ  باملهــاجر االعــااف عــد  ظــل يف ــا الجي ــه نــرى فإنن  أل  األوا  ىــا  أن

 بوجـود  يتعلـق  شلنا اعتبار ا عل  التفصيل م  بنو  املعضلة   ه الدول  اجملتم  يتدار 

 نـا تطرق مـا   الل م و، ثان  مقا  يف احلياة يف ىقه ث  األول املقا  يف اإلفريق  اإلنسا 

 : يلت  مبا نوص  أ  ناارتلي إليه
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 املفهـو   ييطـ   ال، ناقـدم  أ  سـبق  كمـا : 2592 لعـا   الالجـين  اتفاقية نطا  توسي 

ــف أل  .بيييــة ألســباب املهــاجري  محايــة احلــال   عنصــر يتطلــ  لالجــ  الــدول  التعري

 علــ  ينطــو  أ  أجــل مــ  عناصــره توســي  جيــ  الالجــ  تعريــف فــإ   لــ ل  االضــطهاد.

 الصـع   مـ   نـه إ الواقعيـة  الناىيـة  مـ  ، ذلـ   م  .الال مة احلماية له ويوفر البيي  اللجو 

 ارتفـا   م  مر قة أصب   الي املشكلة حلج  نظرا مبباديها االلت ا  عل  الدول إجبار

 أيامنـا  يف  مـات األ مـ   الفـاري   املهـاجري   موجةو احلروب ظل يف  اصة الالجين أعداد

 مـ   وكـث  ، 5915 باتفاقيـة  املشـمولن  الالجـين  محايـة  عـ   الدول عج ت لدرجة   ه

 املصــل ة تيليــ  جيــ  أنــه إاّل، لدرجــة احلمايــة نطــا  توســي  يف راغبــة غــ   ــ  الــدول

 . لإلنسا  العامة

 املعاصـرة  اللجـو   قوانن أ  ثب  كما: البييية اهلجرة يشمل جديد قانون  إرار  لق

 علــ  التفــاوض مناســبا يبــدو قــد لــ ا، البييــين املهــاجري  محايــة ســيا  يف مناســبة غــ 

 علـ   عالوة، مل مةو واسعة دولية اتفاقية ووض  .اليرض هل ا مال مة أكثر جديد اتفا 

ــة األنـــوا  الـــدول حتـــدد أ  جيـــ ، ذلـــ  ــةو )الدايمـــة البيييـــة اهلجـــرة مـــ  املختلفـ  املءقتـ

ــا وضــ  وكــ ا القســرية و ــ  اللجــو  بشــءو  متخصصــة تاتفاقي  اإلقليمــ . املســتوى عل

 أجـل  مـ   سياسـية  إىل تفتقـر  الـدول  أ  احلاضـر  الوق  يف يبدو أنه ولو، الواق  يف لك 

 مـ   إضـافية  جملموعـات  الدوليـة  احلمايـة  تـوف   مـنه   يتطلـ   جديـد  صـ   ىول التفاوض

 املسـايل  حتتاجهـا  الـي  األ ميـة  إيـال   يف للـدول  ىقيقيـة  نيـة  غياب يفسر ما و و، النا 

 اإلنسانية.

 ع  لتفريقه عملية معاي  إجيادو: البييين لالجين حمددو دقيق تعريف وض  ضرورة

 هلـ   اللجـو   ىـق  تكفـل  دوليـة  اتفاقيـة  يف ليـدر  ، اجتماعية أو اقتصادية ألسباب اللجو 

 تعتـر  إفريقيـا  أل ، هل  احلماية توف  يف الت ك  باإلمكا  يصب  لك ، سوا   دو 

 لـ ا ، ىقيقيـة  نقمـة  هلا يشكل ال   الصناع  التقد  آثار م  تضررا القارات أكر م 

 اجملتمـ   علـ   ل امـا  يقـ   البييـ   التـد ور  آثـار  حتمـل  يف املشـاكة  املسـءولية  ملبـدأ  ووفقا

 يف هألنـ ، التكيـف  علـ   للمسـاعدة  تقنيـا  كـ ا و ماديـا  املساعدة تقدي و التد ل الدول 

 املسءولية. م  متلص  و احلماية م  الفية   ه إقصا  نظرنا
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 حلقـو   العـامل   اإلعـال   مـ   51و 56 املـواد  عليـه  تـنص  ملاو السيادة ملبدأ ووفقا للدول

 امللجـل  متـن   أ ، 5991 لسـنة  اإلقليمـ   امللجل بشل  املت دة األم  إعال  ك او اإلنسا 

ــا جلــءوا أو  ــاجروا ألشــخاص ــداف  إليه ــة ل  تســ  أ  الشــل  نفــ  يف هلــاو، ايكولوجي

 البيي . الالج  تعريفها ضم  تدر و باللجو   اصة دا لية قوانن

  : اماهلو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(1)
يـة بـتي    بريسو  بيت  وآ رو ، تي  املنـا( واملـا : الورقـة الفنيـة السادسـة، اهلييـة احلكوميـة املعن        -

 .21 ص، 2008 املنا(، جنيف،
(2)

"احلـق يف الوجـود"،  ـ ا احلـق   يــت  االعـااف بـه علـ   ــ ه الشـاكلة أو بهـ ه الصـفة يف جممــل            -

م  امليثا  اإلفريق  حلقو  اإلنسـا  والشـعوب والـي جـا  يف      9.النصوص القانونية الدولية، عدا املادة 

"، و و مايت  اإلشارة إليه يف باق  املواثيق الدولية باحلق يف  ف وا ا " كل الشعوب هلا احلق يف الوجود

 احلياة و  ا ما مت فعال يف اإلعال  العامل  حلقو  اإلنسا  وغ ه.
(3)

م  رـرف مـءمتر األمـ  املت ـدة للمفوضـن بشـل  الالجـين         5915يوليو  2.اعتمدت االتفاقية يو   -

  1 -)د 1.9ألم  املت دة إل  االنعقاد مبقتض  قرار ـا  وعدمي  اجلنسية، ال   دعته اجلمعية العامة ل

ــاريخ   5919كــانو  األول/ ديســمر   51املــءر( يف  ــة بت ــدأ نفــاذ االتفاقي  ، 5911نيســا /أبريل  ..، ب

 .دولة قد وّقع  عل  واىدة م   اتن الوثيقتن 511اليو   نا  ، 5991املعدلة مبوج  بروتوكول و
(4)

دة للبيية والي جا ت حت  عنـوا  "التوقعـات البيييـة العامليـة" الصـادرة سـنة       وثيقة برنام  األم  املت  -

5991. 
(5)

ترتب  املعضـلة االيكولوجيـة للتصـ ر بتـد ور الابـة و ـو مـايءثر بصـفة أساسـية علـ  اإلنتاجيـة،             -

بلنــه "  ــو تــد ور األرض يف املنــارق اجلافــة   5991عرفتــه اإلتفاقيــة الدوليــة ملكاف ــة التصــ ر لســنة  

حت  الرربة وينت  ع  عدة عوامل منها تي ات املنا( ونشا  اإلنسا ". أما مءمتر ن وبـ   و وشبه اجلافة

بلنه االخنفاض والت طي  للقدرة االىتمالية البيولوجية لـألرض والـي تـءد  يف النهايـة إىل      5991لسنة 

 ظروف الص را .و ظهور مسات
(6)

 نظر: العوملة، برقو  حمند، األم  اإلنسان  ومفارقات ا -

boulemkahel.yolasite.com/.../ العولمة9.مفارقات%9.و%9.اإلنساني%9.األمن% .doc 
(7)

 .991.أنظر تقرير منظمة الص ة العاملية، التي  املنا   والص ة البشرية: التلث  والتكيف،  -
(8)

، أيـ  ربطـ    996.، أيضا أنظر تقرير منظمـة الصـ ة العامليـة لسـنة     5991تقرير التنمية البشرية  -

بن األم  الص   بصفة عامة واإلصابة باألوبية  اصة وبن التد ور البيي  بقوهلا أ  سو  أو فقر نوعية 

مـ  أمـراض الصـ ة مـ  أمـراض اإلسـهال واإلصـابات         %1.البيية مسـءول بشـكل مباشـر عـ  ىـوال       

بالظروف البييية حتد  مـابن   م    ه األمراض املرتبطة ./6التنفسية احلادة الي تاأ  القايمة، إ  
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األرفال،  اصة ارتفا  الربو. التلو  اهلـواي   ـو املسـا   األكـر لعيـد األمـراض ويـءد  إىل اخنفـاض         

 مستوى جودة احلياة بصفة عامة.
(9)

 .991.للتفصيل، أنظر تقرير منظمة الص ة العاملية  -
(10)

ــة   - ــة العام ــ  املت ــدة بشــل      999.أيلول/ســبتمر  2املــءر(  55/2 قــرار اجلمعي ــإعال  األم ــق ب املتعل

 .األلفية
(11)

القضـا  علـ  الفقـر املـدق  واجلـو ، حتقيـق تعمـي  التعلـي  االبتـداي ،          أ داف األلفية الثالثـة  ـ :    -

تع يــ  املســاواة بــن اجلنســن، ختفــي  معــدل وفيــات األرفــال، حتســن الصــ ة النفســية، مكاف ــة   

الريا وغ  ما م  األمراض، ضما  االسـتدامة البيييـة، إقامـة    ف و  نقص املناعة البشرية/السيدا وامل

 شراكة عاملية م  أجل التنمية.
(12)

بطاش عبلة، التد ور البيي  وإشكالية بنـا  األمـ  الصـ   لألفـراد، مـ كرة ماجسـت ، كليـة         -

 .599، ص 951.احلقو  والعلو  السياسية، جامعة فرىات عبا ، سطيف، سنة 
(13)

 .555 نف  املرج ، ص -
(14)

 .19، ص 992./991.تقرير التنمية البشرية لسنة  -
(15)

حممــد عــادل عســكر، القــانو  الــدول  البييــ )تي  املنــا(، الت ــديات واملواجهــة، دراســة حتليليــة   -

 .11، ص 956.تلصيلية ، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر، ب  ، سنة 
(16)

- Susan MARTIN, Managing environmentally induced migration, In Frank 

Laczko and Christne Aghazarm , Migration, Environment and Climate Change: 

Assessing the Evidence, Internatonal Organizaton for Migraton, 2009, p 353 . 
 (17)

-Frank Laczko and Christne Aghazarm, Migration, Environment and Climate 

Change: Assessing the Evidence, Internatonal Organizaton for Migraton, 2009, p 25. 
 (18)

- Il est le fondateur de l'institut Worldwatch, est un agroéconomiste et analyste 

environnemental américain. 
 (19)

- L'institut Worldwatch est une organisation de recherche environnementale aux 

États- Unis fondé en 1974 par Lester Brown، édite chaque année un «état du 

monde» intitulé The State of the World. 
20) )

- James Morrissey , Rethinking the 'debate on environmental refugees', Journal of 

Political Ecology, University of Arizona, Vol.19, 2012, p 36 . 
 (21)

- Franklin Cardy, Environment and forced migration a review, The fourth 

international research and advisory panel conference Somerville College,University 

of OXFORD, January 5- 8, 1994, p 02 . The definition suggested by El- Hinnawi 

was: "Environmental Refugees are those people who have been forced to leave their 

traditional habitat, temporarily or permanently, because of a marked environmental 

disruption (natural and/or triggered by people) that jeopardized their existence 

and/or seriously affected the quality of their life by"environmental disruptions"2 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwinyMe1jLbSAhXCVxQKHZeeB8MQFgghMAE&url=https%3A%2F%2Fpublications.iom.int%2Fbooks%2Fmigration-environment-and-climate-change-assessing-evidence&usg=AFQjCNH91U97yGHo-MqubmgD1iI4-uFw4Q&bvm=bv.148441817,d.d24
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwinyMe1jLbSAhXCVxQKHZeeB8MQFgghMAE&url=https%3A%2F%2Fpublications.iom.int%2Fbooks%2Fmigration-environment-and-climate-change-assessing-evidence&usg=AFQjCNH91U97yGHo-MqubmgD1iI4-uFw4Q&bvm=bv.148441817,d.d24
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwinyMe1jLbSAhXCVxQKHZeeB8MQFgghMAE&url=https%3A%2F%2Fpublications.iom.int%2Fbooks%2Fmigration-environment-and-climate-change-assessing-evidence&usg=AFQjCNH91U97yGHo-MqubmgD1iI4-uFw4Q&bvm=bv.148441817,d.d24
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwinyMe1jLbSAhXCVxQKHZeeB8MQFgghMAE&url=https%3A%2F%2Fpublications.iom.int%2Fbooks%2Fmigration-environment-and-climate-change-assessing-evidence&usg=AFQjCNH91U97yGHo-MqubmgD1iI4-uFw4Q&bvm=bv.148441817,d.d24
https://fr.wikipedia.org/wiki/Worldwatch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agro%C3%A9conomiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/1974_en_science
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lester_Brown
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Arizona
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(22)
، املكتــ  العربــ  آليــة للصــرا  فــ  املشــر  العربــ   کاحملــدد املــاي   ا  عبــد املــنع    ــرا ،  إميــ -

 . 62.، ص 951.للمعارف، القا رة، مصر، ب. ، 
(23)

- Franklin Cardy،Op .Cit, P 03 . 
(24)

- Fabrice Renaud and Others, Environmental Degradation and Migration, Berlin- 

Institut für Bevölkerung und Entwicklung, BERLIN, Sept 2008, p 01 .  
(25)

األ  ر ضيف، )اهلجرة البييية رؤية سوسيولوجية ، جملة الدراسات والب و  اإلجتماعية، جامعة  -

 .569، ص 951.، سبتمر .5الواد ، اجل اير، العدد 
(26)

- Oxfam International: est une confédération composée de 18 organisations 

indépendantes de même sensibilité qui agissent « contre les injustices et la 

pauvreté»2  
(27)

- Frank Laczko and Christne Aghazarm, Op.Cit, P 326. 
(28)

اخلاصــة  5915نظـر املـادة األوىل مـ  االتفاقيـة، الفقـرة ب، أىارـ  اتفاقيـة األمـ  املت ـدة لعـا            ا -

بوض  الالجين تعريف الالجين بالقيود السابقة، ترت  عل  ذل  وجـود تفرقـة تعسـفية بـن نـوعن مـ        

ــاير  5الالجـــين، أىـــد ما: الالجيـــو  قبـــل   ــا: الالجيـــو  بعـــد   5915ينـ ــا  أوروبـــا، وثانيهمـ  5ويف نطـ

 .ورمبا أشد دا ل أو  ار  نطا  أوروبا، و   موجودو  يف نف  ظروف النو  األول 5915يناير
(29)

جملـة اجلامعـة   صال  الدي  رل  فر ، )ىقو  الالجين يف الشريعة اإلسالمية والقانو  الدول  ،  -

 .599، ص999.، املدينة املنورة، السعودية، العدد األول، يناير اإلسالمية
(30)

ــد ونشــر علــ  املــأل مبوجــ  قــرار      5991الروتوكــول اإلضــايف اخلــاص بــالالجين لعــا       - ، اعتم

 .5999كانو  األول/ديسمر  59املءر( يف  592.اجلمعية العامة لألم  املت دة رق  
 (31)

- Louise Olsson، Environmental Migrants in International Law. An assessment 

of protection gaps and solutions، Örebro University، Sweden, 2015 , P 12. 
 (32)

- Art 01: Compelled to leave his place of habitual residence in order to seek 

refuge in another place outside his country of origin or nationality because of events 

seriously disturbing public order in either part or the whole of his country of origin 

or nationality. 
(33)

 -2011لقـر  اإلفريقـ  بسـب  موجـة اجلفـاف للفـاة        ادت معدالت اخلساير املادية والبشـرية يف ا  -

والراجــ  ســببها إىل نقــص تســاق  األمطــار يف كــل مــ  الصــومال، جيبــوت ، مشــال كينيــا            2010

وأثيوبيا، وقد عمل  شدة األعاص  عل  س   الرروبة بعيدًا ع  القر  اإلفريق  يف   ه الفاة  ىيـ   

. يف كينيـا  ''النينـا ''ويف الوقـ  نفسـه تكـررت ظـا رة      ترتف  درجـات ىـرارة امليـاه فـو  احملـي  اهلنـد       

سنة مما أقتض  أ  تتخ  احلكومة مـا يلـ      13أعل  معدل من   2012سجل  درجات احلرارة يف عا  

لتلمن املياه وتوف  ا لكل م  البشر واحليوانات. وواجه  جيبوت  نقصـا ىـادًا يف امليـاه لدرجـة جعلـ       

 .955.املعونة يف  أفراد يف ىاجة إىل 8واىد م  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD_9bQ2rjSAhXI1hQKHWXJB4EQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.oru.se%2Fenglish%2F&usg=AFQjCNEZDHXFhXG-F8nN8bT0V1p7KL1ZuA
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(34)
ــا         - ــا لع ــة الالجــين يف أفريقي ــة مبوجــ  اتفاقي ــدول اهلشــة واحلماي  ، نشــرة 5999متــارا وود، ال

 .956.، متو  16اهلجرة القسرية، العدد 
(35)

، اعتمــد ونشــر علــ  املــأل مبوجــ  قــرار   5991إعــال  األمــ  املت ــدة بشــل  امللجــل اإلقليمــ  لعــا     -

 ، 5991ديسمر  51  يو  ..دـ.5ت دة )اجلمعية العامة لألم  امل
(36)

 .5991أنظر املادة الرابعة م  إعال  األم  املت دة بشل  امللجل اإلقليم  لعا   -
(37)

مـــ  االتفاقيـــة: ىـــاالت اخلطـــر والطـــوار  اإلنســـانية، تتعهـــد الـــدول األرـــراف وفقـــا    55املـــادة  -

اإلنســان  الــدول  وكـ ل  القــانو  الــدول    ملسـءولياتها الــواردة يف القــانو  الـدول ، مبــا فيهــا القـانو    

ــة وســالمة األشــخاص ذو  اإلعاقــة        ــة لضــما  محاي ــداب  املمكن حلقــو  اإلنســا ، باختــاذ كافــة الت

الــ ي  يوجــدو  يف ىــاالت تتســ  بــاخلطورة، مبــا يف ذلــ  ىــاالت النـــ ا  املســل  والطــوار  اإلنســانية      

 والكوار  الطبيعية.
(38)

ــة للقضــا   - ــة الدولي ــ  العنصــر ،     االتفاقي ــ  مجيــ  أشــكال التميي اعتمــدت وعرضــ  للتوقيــ      عل

 5.  املـءر( يف  9. -ألـف )د  599.والتصديق واالنضـما  مبوجـ  قـرار اجلمعيـة العامـة لألمـ  املت ـدة        

 .5991كانو  األول/ديسمر 


